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SMERNICA

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/.../ES

z....

o nekalých obchodných praktikách podnikateľov

voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernica Rady 84/450/EHS,

smernice Európskeho parlamentu a Rady  97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č...../2004

("smernica o nekalých obchodných praktikách")

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                                
1 Ú. v. EÚ C 108, 30. 4. 2004, s. 81.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 20.apríla 2004  (zatiaľ neuverejnené v úradnom

vestníku), spoločná pozícia Rady z.... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia
Európskeho parlamentu z ...... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keď�e:

1) Článok 153 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zmluvy ustanovuje, �e Spoločenstvo má prispievať k

dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom opatrení prijímaných podľa

článku 95 zmluvy.

2) V súlade s článkom 14 ods. 2 zmluvy vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v

ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov a slu�ieb a sloboda usadiť sa. Rozvoj poctivých

obchodných praktík v priestore bez vnútorných hraníc je nevyhnutný pre podporu rozvoja

cezhraničných aktivít.

3) Právne predpisy členských �tátov týkajúce sa nekalých obchodných praktík vykazujú zreteľné

rozdiely, ktoré mô�u spôsobovať značné naru�enie hospodárskej súťa�e a preká�ky pre hladké

fungovanie vnútorného trhu. V oblasti reklamy stanovuje smernica Rady 84/450/EHS z 10.

septembra 1984 o klamlivej  a porovnávacej reklame1 minimálne kritériá pre harmonizáciu

právnych predpisov o klamlivej reklame, ale nebráni členským �tátom, aby si zachovali alebo

prijali opatrenia, ktoré poskytujú spotrebiteľom rozsiahlej�iu ochranu. V dôsledku toho sa

právne predpisy členských �tátov o klamlivej reklame podstatne lí�ia.

                                                
1 Ú. v. ES L 250, 19. 9. 1984, s. 17. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho

parlamentu a Rady 97/55/ES (Ú. v. ES L 290, 23.10.1997s. 18).
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4) Tieto rozdiely spôsobujú neistotu, pokiaľ ide o to, ktoré vnútro�tátne pravidlá sa uplatňujú na

nekalé obchodné praktiky po�kodzujúce ekonomické záujmy spotrebiteľov a vytvárajú veľa

preká�ok postihujúcich podnikateľov a spotrebiteľov. Tieto preká�ky zvy�ujú podnikateľom

náklady pri uskutočňovaní slobôd  vnútorného trhu, najmä ak sa podnikatelia chcú

zúčastňovať na cezhraničnom marketingu , reklamných kampaniach a podporách predaja.

Tieto preká�ky taktie� spôsobujú neistotu spotrebiteľov ohľadom ich práv a zni�ujú ich

dôveru vo vnútorný trh.

5) Pri neexistencii jednotných pravidiel na úrovni Spoločenstva by mohli byť preká�ky pre

voľný pohyb tovarov a  slu�ieb cez hranice  alebo pre slobodu usadiť sa, urovnané vo svetle

judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, pokiaľ sa sna�ia chrániť uznané ciele

verejného záujmu a týmto cieľom sú primerané. S ohľadom na  ciele Spoločenstva, ako sú

vymedzené v ustanoveniach zmluvy  a v sekundárnom práve Spoločenstva týkajúcich sa

slobody pohybu a v súlade s politikou Komisie o obchodnej komunikácii ako sa uvádza v

oznámení Komisie  �Následný dokument k Zelenej knihe o obchodnej komunikácii na

vnútornom trhu�, by sa mali takéto preká�ky odstrániť. Tieto preká�ky mo�no odstrániť iba

prostredníctvom zavedenia jednotných pravidiel na úrovni Spoločenstva, ktoré zabezpečia

vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a prostredníctvom vyjasnenia určitých právnych pojmov

na úrovni Spoločenstva v rozsahu nevyhnutnom pre riadne fungovanie vnútorného trhu a

splnenie po�iadavky právnej istoty.
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6) Táto smernica preto aproximuje právne predpisy členských �tátov o nekalých obchodných

praktikách vrátane nekalej reklamy, ktoré priamo po�kodzujú ekonomické záujmy

spotrebiteľov a tým nepriamo po�kodzujú ekonomické záujmy oprávnených účastníkov

hospodárskej súťa�e. V súlade so zásadou proporcionality táto smernica ochraňuje

spotrebiteľov pred následkami takýchto nekalých obchodných praktík, ak sú podstatné,

uznáva v�ak, �e v niektorých prípadoch mô�e byť dopad na spotrebiteľov zanedbateľný.

Nevzťahuje sa ani  nemá vplyv na vnútro�tátne právne predpisy o nekalých obchodných

praktikách, ktoré po�kodzujú iba ekonomické záujmy  účastníkov hospodárskej súťa�e, alebo

ktoré sa týkajú obchodných transakcií medzi obchodníkmi; berúc plne do úvahy zásadu

subsidiarity, členské �táty budú môcť, ak sa tak rozhodnú, naďalej regulovať tieto praktiky v

súlade s právom Spoločenstva,. Táto smernica sa taktie� nevzťahuje ani nemá vplyv na

ustanovenia smernice  84/450/EHS o reklame, ktorá uvádza do omylu podnikateľov, nie v�ak

spotrebiteľov a o porovnávacej reklame. Ďalej  táto smernica nemá vplyv na uznané reklamné

a marketingové praktiky, akými sú oprávnené umiestnenie produktu, odlí�enie značky alebo

ponuka podnetov, ktoré mô�u oprávnene pôsobiť na vnímanie produktov spotrebiteľmi a

ovplyvniť ich správanie bez toho, aby im zni�ovali schopnosť spotrebiteľov  urobiť

kvalifikované rozhodnutie.

7) Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním

rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. Nezaoberá sa

obchodnými praktikami uskutočňovanými pôvodne na iné účely, vrátane napríklad obchodnej

komunikácie zameranej na investorov, ako sú  výročné správy a propagačné materiály

spoločnosti. Nezaoberá sa právnymi po�iadavkami na vkus a dobré mravy, ktoré sa v

jednotlivých členských �tátoch značne lí�ia. Obchodné praktiky, akými sú napríklad

nevy�iadaný pouličný predaj, mô�u byť v členských �tátoch z kultúrnych dôvodov ne�iadúce.

Členské �táty by mali podľa toho mať mo�nosť naďalej uplatňovať   na svojom území zákaz

obchodných praktík z dôvodu vkusu a dobrých mravov, v súlade s právom Spoločenstva, a to

aj v prípade, ak tieto praktiky neobmedzujú slobodu voľby spotrebiteľov.
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8) Táto smernica priamo ochraňuje ekonomické záujmy spotrebiteľov pred nekalými

obchodnými praktikami podnikateľov voči spotrebiteľom. Tým taktie� nepriamo ochraňuje

oprávnených podnikateľov pred ich konkurentmi, ktorí sa neriadia pravidlami tejto smernice,

a tak zabezpečuje poctivú hospodársku súťa� v oblastiach ňou upravených. Je zrejmé, �e

existujú ďal�ie obchodné praktiky, ktoré, hoci nepo�kodzujú spotrebiteľov, mô�u

po�kodzovať účastníkov hospodárskej súťa�e a ich zákazníkov podnikateľov. Komisia by

mala starostlivo preskúmať potrebu činnosti Spoločenstva v oblasti nekalej súťa�e

prekračujúcej pôsobnosť tejto smernice a v prípade potreby predlo�iť legislatívny návrh, ktorý

by sa vzťahoval aj na tieto ďal�ie aspekty nekalej súťa�e.

9) Táto smernica sa nedotýka individuálnych �alôb  podaných osobami, ktoré boli po�kodené

nekalými obchodnými praktikami. Taktie� sa nedotýka predpisov Spoločenstva a

vnútro�tátnych právnych predpisov o zmluvnom práve, o právach du�evného vlastníctva, o

zdravotných a bezpečnostných po�iadavkách na produkty, o podmienkach usadenia sa a

re�imoch vydávania povolení vrátane tých predpisov, ktoré sa v súlade s právom

Spoločenstva týkajú hazardných hier a predpisov Spoločenstva o hospodárskej súťa�i a

vnútro�tátnych právnych predpisov, ktoré ich vykonávajú. Členské �táty si preto budú môcť

zachovať alebo zaviesť na svojom území obmedzenia a zákazy obchodných praktík z

dôvodov ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov bez ohľadu na to, kde má obchodník

sídlo, napríklad vo vzťahu k alkoholu, tabaku alebo liečivám. Finančné slu�by a nehnuteľnosti

si z dôvodu svojej komplexnosti a im vlastným vá�nym sprievodným rizikám vy�adujú

podrobné po�iadavky, vrátane pozitívnych povinností pre obchodníkov. Z tohto dôvodu sa

táto smernica nedotýka práva členských �tátov prekročiť v oblasti finančných slu�ieb a

nehnuteľností  z dôvodu ochrany ekonomických záujmov spotrebiteľov rámec jej ustanovení.

Nie je vhodné upraviť na tomto mieste certifikáciu a označovanie miery rýdzosti predmetov z

drahých kovov.
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10) Je nevyhnutné zabezpečiť vnútorný súlad medzi touto smernicou a existujúcim právom

Spoločenstva, najmä v �pecifických odvetviach, kde sa uplatňujú podrobné ustanovenia o

nekalých obchodných praktikách. Táto smernica preto mení a dopĺňa smernicu 84/450/EHS ,

smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa

vzhľadom na zmluvy na diaľku1,  smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19.

mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov2 a smernicu

Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2003 o poskytovaní finančných

slu�ieb spotrebiteľom na diaľku3. Táto smernica sa teda primerane uplatní iba vtedy, ak

neexistujú iné osobitné predpisy práva Spoločenstva upravujúce osobitné aspekty nekalých

obchodných praktík, akými sú napríklad po�iadavky na informácie a pravidlá o spôsobe

poskytovania informácií spotrebiteľovi. Poskytuje ochranu spotrebiteľom tam, kde neexistujú

osobitné  predpisy  pre určité odvetvie na úrovni Spoločenstva a zakazuje obchodníkom

vytvárať klamlivú predstavu o povahe produktov. To je obzvlá�ť dôle�ité pri zlo�itých

produktoch s vysokou mierou rizika pre spotrebiteľov, ako napríklad niektoré produkty

finančných slu�ieb. V dôsledku toho táto smernica dopĺňa acquis Spoločenstva, ktoré sa

vzťahuje na obchodné praktiky po�kodzujúce ekonomické záujmy spotrebiteľov.

                                                
1 Ú. v. ES L 144, 4. 6. 1997, s. 19. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/65/ES (Ú. v.

ES L 271, 9. 10. 2002, s. 16).
2 Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou

2002/65.
3 Ú. v. ES L 271, 9. 10. 2002, s. 16.



11630/2/04 REV 2 NG/hg 7
DG I    SK

11) Vysoká úroveň konvergencie dosiahnutá aproximáciou vnútro�tátnych právnych predpisov

prostredníctvom tejto smernice vytvára vysokú spoločnú úroveň ochrany spotrebiteľa. Táto

smernica zavádza jednotný v�eobecný zákaz týchto nekalých obchodných praktík, ktoré

narú�ajú ekonomické správanie spotrebiteľov. Taktie� stanovuje pravidlá pre agresívne

obchodné praktiky, ktoré nie sú v súčasnosti upravené na úrovni Spoločenstva.

12) Harmonizácia podstatne zvý�i právnu istotu  spotrebiteľov i podnikateľov. Spotrebitelia aj

podnikatelia sa budú môcť spoľahnúť na jednotný právny rámec zalo�ený na jasne

definovaných právnych pojmoch upravujúcich v�etky aspekty nekalých obchodných praktík v

celej EÚ. Jeho následkom bude odstránenie preká�ok vyplývajúcich z  roztrie�tenosti

predpisov o nekalých obchodných praktikách, ktoré po�kodzujú ekonomické záujmy

spotrebiteľov a umo�nenie dosiahnutia vnútorného trhu v tejto oblasti.

13) S cieľom dosiahnuť ciele Spoločenstva prostredníctvom odstránenia preká�ok vnútorného

trhu je nevyhnutné nahradiť existujúce rozdielne v�eobecné ustanovenia a právne zásady

členských �tátov. Tento jednotný spoločný v�eobecný zákaz ustanovený touto smernicou sa

preto týka nekalých obchodných praktík, ktoré naru�ujú ekonomické správanie spotrebiteľov.

S cieľom podporiť dôveru spotrebiteľov by sa mal v�eobecný zákaz uplatňovať rovnako aj na

nekalé obchodné praktiky, ktoré vznikajú mimo akýchkoľvek zmluvných vzťahov medzi

obchodníkom a spotrebiteľom, alebo ktoré nasledujú po uzavretí zmluvy a počas jej plnenia.

V�eobecný zákaz je vypracovaný na základe pravidiel  pre dva druhy obchodných praktík,

ktoré sú zďaleka najbe�nej�ie, a to klamlivé obchodné praktiky a agresívne obchodné

praktiky.
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14) Je �iadúce, aby  klamlivé obchodné praktiky zahŕňali  tieto praktiky vrátane klamlivej

reklamy, ktorá tým, �e spotrebiteľa uvádza do omylu,  bráni mu urobiť kvalifikovanú, a tým

aj efektívnu voľbu. V súlade s právom a praxou  členských �tátov o klamlivej reklame

rozdeľuje táto smernica klamlivé praktiky na klamlivé konanie a klamlivé opomenutie

konania. V súvislosti s opomenutím konania stanovuje táto smernica obmedzený počet

kľúčových  informácií, ktoré spotrebiteľ potrebuje na to, aby mohol urobiť kvalifikované

rozhodnutie o obchodnej transakcii. Tieto informácie nebudú musieť byť obsiahnuté v ka�dej

reklame, ale iba v prípade, keď obchodník vyzýva na kúpu, čo je v tejto smernici jasne

definovaný pojem. Prístup úplnej harmonizácie prijatý v tejto smernici nebráni členským

�tátom, aby vo svojich vnútro�tátnych právnych predpisoch vymedzili základné vlastnosti

určitých produktov, ako napríklad zberateľských predmetov alebo elektrického tovaru,

opomenutie ktorých by bolo podstatné pri výzve na kúpu. Zámerom tejto smernice nie je

obmedziť výber spotrebiteľa zákazom reklamy produktov, ktoré vyzerajú podobne ako iné

produkty, pokiaľ táto podobnosť nemýli spotrebiteľov ohľadom obchodného pôvodu

produktu, čím je klamlivá. Táto smernica by sa nemala dotýkať existujúceho práva

Spoločenstva, ktoré výslovne dáva členským �tátom mo�nosť voľby medzi viacerými

úpravami zameranými na ochranu spotrebiteľov v oblasti obchodných praktík. Táto smernica

by sa najmä nemala dotýkať článku 13 ods. 3 smernice  Európskeho parlamentu a Rady

2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia

v sektore elektronických komunikácií1 .

                                                
1 Ú. v. ES L 201, 31. 7. 2002, s. 37.
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15) Ak právo Spoločenstva stanovuje po�iadavky na informácie vo vzťahu k obchodnej

komunikácii, pova�ujú sa reklama a marketing týchto informácií za podstatné podľa tejto

smernice. Členské �táty budú môcť zachovať alebo doplniť po�iadavky na informácie

týkajúce sa zmluvného práva a s dôsledkami na zmluvné právo, ak je to prípustné podľa

minimálnych klauzúl v existujúcich nástrojoch práva Spoločenstva. Demon�tratívny výpočet

týchto po�iadaviek na informácie v acquis je uvedený v prílohe II. Vzhľadom na úplnú

harmonizáciu zavedenú touto smernicou sa iba informácie vy�adované právom

Spoločenstva pova�ujú za podstatné na účely článku 7 ods. 5 tejto smernice. Ak členské

�táty zaviedli dodatočné po�iadavky na informácie nad rámec po�iadaviek stanovených v

práve Spoločenstva na základe minimálnych �tandardov, ich opomenutie nebude

predstavovať klamlivé opomenutie podľa tejto smernice.  Naproti tomu členské �táty budú

môcť, ak je to prípustné podľa minimálnych �tandardov v práve Spoločenstva, zachovať

alebo zaviesť prísnej�ie ustanovenia v súlade s právom Spoločenstva, aby zabezpečili vy��í

stupeň ochrany individuálnych zmluvných práv spotrebiteľov.

16) Ustanovenia o agresívnych obchodných praktikách by sa mali vzťahovať na tie praktiky,

ktoré významne zmen�ujú slobodu výberu spotrebiteľa. Sú nimi praktiky vyu�ívajúce

obťa�ovanie a nátlak vrátane pou�itia fyzickej sily a neprimeraný vplyv.

17) Je �iadúce, aby tie obchodné praktiky, ktoré sú za ka�dých okolností nekalé, boli

identifikované, aby sa poskytla  väč�ia právna istota. Príloha I preto obsahuje úplný výpočet

v�etkých týchto praktík. Toto sú jediné obchodné praktiky, ktoré mô�u byť pova�ované za

nekalé bez toho, aby boli jednotlivo posudzované  podľa ustanovení článkov 5 a� 9.
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18) Je vhodné chrániť v�etkých spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami;  Súdny

dvor  v�ak pova�oval za potrebné skúmať pri rozhodovaní v prípadoch týkajúcich sa reklamy

po prijatí smernice 84/450/EHS účinok na hypotetického typického spotrebiteľa. V súlade so

zásadou proporcionality a z dôvodu umo�nenia  účinného uplatňovania zamý�ľanej ochrany

vzala táto smernica za kritérium priemerného spotrebiteľa ako ho vykladal  Súdny dvor,

obsahuje v�ak i ustanovenia zamerané na zabránenie zneu�ívania spotrebiteľov, ktorých

vlastnosti ich robia obzvlá�ť zraniteľnými voči nekalým obchodným praktikám. Tam, kde je

obchodná praktika osobitne zameraná na určitú skupinu spotrebiteľov, ako napríklad deti, je

�iadúce, aby bol dopad tejto obchodnej praktiky posúdený z pohľadu priemerného člena

takejto skupiny. Pojem priemerného spotrebiteľa sa pritom nezakladá na �tatistickom zistení.

Vnútro�tátne súdy a orgány budú musieť sami na základe vlastnej úvahy určiť, so zreteľom na

judikatúru  Súdneho dvora , typickú reakciu priemerného spotrebiteľa v danom prípade.

19) Ak určité vlastnosti, ako napríklad vek, fyzická alebo mentálna chyba alebo dôverčivosť robia

spotrebiteľov obzvlá�ť náchylnými voči určitej obchodnej praktike alebo základnému

produktu a ekonomické správanie iba týchto spotrebiteľov mô�e byť touto praktikou naru�ené

spôsobom, ktorý mô�e obchodník rozumne predvídať, je vhodné zabezpečiť, aby boli nále�ite

chránení posúdením tejto praktiky z pohľadu priemerného člena tejto skupiny.
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20) Je vhodné poskytnúť priestor kódexom správania, ktorý umo�ní obchodníkom účinne

uplatňovať zásady tejto smernice v �pecifických oblastiach hospodárstva. V odvetviach, v

ktorých existujú osobitné povinné po�iadavky upravujúce správanie obchodníkov, je vhodné,

aby tieto po�iadavky poskytovali tie� dôkaz o po�iadavkách odbornej starostlivosti v tomto

odvetví. Prostredníctvom kontroly vykonávanej tvorcami kódexu správania na vnútro�tátnej

úrovni alebo na úrovni Spoločenstva zameranej na odstránenie nekalých obchodných praktík

mo�no predísť správnemu alebo súdnemu konaniu, a preto by mala byť podporovaná. S

cieľom dosiahnutia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa by mohli byť organizácie

spotrebiteľov informované a zapojené do procesu navrhovania kódexov správania.

21) Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútro�tátneho práva oprávnený záujem na tejto

zále�itosti, musia mať k dispozícii právne prostriedky na začatie konania proti nekalým

obchodným praktikám na súde alebo správnom orgáne, ktorý je príslu�ný rozhodovať o

sťa�nostiach alebo začať príslu�né súdne konanie. Hoci dôkazné bremeno sa určuje podľa

vnútro�tátneho práva, je vhodné umo�niť súdom a správnym orgánom vy�adovať od

obchodníkov predlo�enie dôkazu o správnosti ich skutkových tvrdení.

22) Je nevyhnutné, aby členské �táty stanovili sankcie za poru�enie ustanovení tejto smernice a

zabezpečili ich vynútiteľnosť. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
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23) Keď�e ciele tejto smernice, ktorými sú konkrétne odstránenie preká�ok pre fungovanie

vnútorného trhu zavedených vnútro�tátnymi právnymi predpismi o nekalých obchodných

praktikách a poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa aproximáciou zákonov, iných

právnych predpisov a správnych opatrení členských �tátov o nekalých obchodných

praktikách, nemô�u byť dostatočne dosiahnuté členskými �tátmi a mo�no ich preto lep�ie

dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo mô�e prijať opatrenia v súlade so zásadou

subsiadiarity vymedzenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality

vymedzenou v tomto článku neprekračuje táto smernica rámec toho, čo je nevyhnutné z

dôvodu odstránenia preká�ok vnútorného trhu a dosiahnutia vysokej úrovne ochrany

spotrebiteľa.

24) Je vhodné preskúmať túto smernicu, aby sa zabezpečilo, �e  preká�ky vnútorného trhu sa

odstránili a dosiahla sa vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa. Preskúmanie by mohlo viesť k

návrhu Komisie na zmenu a doplnenie tejto smernice, ktorý mô�e obsahovať obmedzené

predĺ�enie odchýlky podľa článku 3 ods. 5  a/alebo k zmene a doplneniu iných právnych

predpisov  o ochrane spotrebiteľa odrá�ajúcich záväzok Komisie podľa Stratégie politiky

spotrebiteľa preskúmať existujúce acquis , aby sa dosiahla vysoká spoločná úroveň ochrany

spotrebiteľa.

25) Táto smernica dodr�iava základné práva a zachováva zásady uznané najmä Chartou

základných práv Európskej únie,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:
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KAPITOLA 1:

V�EOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel

Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú

úroveň ochrany spotrebiteľa aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení

členských �tátov o nekalých obchodných praktikách po�kodzujúcich ekonomické záujmy

spotrebiteľov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a) �spotrebiteľ� je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci obchodných praktík, na ktoré sa

vzťahuje táto smernica, koná na účely spadajúce mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej,

remeselnej alebo profesijnej činnosti;

b) �obchodník� je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá, v rámci obchodných praktík,

na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely spadajúce do rámca jej obchodnej,

podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti a ktokoľvek, kto koná v mene alebo v

zastúpení obchodníka;
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c) �produkt� je akýkoľvek tovar alebo slu�ba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku;

d) �obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom� (ďalej  tie�   �obchodné praktiky�) sú

akékoľvek konanie, opomenutie , spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodná komunikácia

vrátane reklamy a marketingu obchodníka, priamo spojené s podporou, predajom alebo

dodávkou produktu spotrebiteľom;

e) �podstatné naru�enie ekonomického správania spotrebiteľa� je vyu�itie obchodnej praktiky na

značné naru�enie schopnosti spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie, čo spôsobí, �e

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil;

f) �kódex správania� je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré nie sú ulo�ené zákonom, iným

právnym predpisom alebo správnym opatrením členského �tátu, ktoré vymedzujú správanie

obchodníkov, ktorí sa zaviazali dodr�iavať tento kódex vo vzťahu k jednej alebo viacerým

osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam;

g) �tvorca kódexu � je akýkoľvek subjekt, vrátane obchodníka alebo skupiny obchodníkov, ktorý

je zodpovedný za vytvorenie a revíziu kódexu správania a/alebo za sledovanie dodr�iavania

tohto kódexu tými, ktorí sa zaviazali ho dodr�iavať;
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h) �odborná starostlivosť� je úroveň �peciálnej schopnosti a starostlivosti, ktorú mo�no rozumne

očakávať od obchodníka pri jeho konaní voči spotrebiteľom, zodpovedajúca čestnej

obchodnej praxi a/alebo v�eobecnej zásade dobrej viery uplatňujúcej sa v oblasti

obchodníkovej činnosti ;

i) �výzva na kúpu� je akákoľvek obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných

znakov produktu a jeho cenu spôsobom zodpovedajúcim charakteru pou�itej obchodnej

komunikácie a tým umo�ňuje spotrebiteľovi uskutočniť kúpu;

j) �neprimeraný vplyv� je vyu�ívanie silnej�ieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby  sa

vyvinul nátlak dokonca i bez pou�itia alebo hrozby pou�itia fyzickej sily spôsobom, ktorý

významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie;

k) � rozhodnutie o obchodnej transakcii� je akékoľvek rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a

za akých podmienok produkt kúpi, vykoná zaň platbu vcelku alebo v častiach, ponechá si ho

alebo s ním bude ďalej nakladať alebo uplatní zmluvné právo vo vzťahu k produktu bez

ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdr�ať sa konania;

l) �regulované povolanie� je odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ku ktorým je

prístup,vykonávanie  alebo spôsob výkonu  priamo alebo nepriamo podmienený  získaním

osobitnej odbornej kvalifikácie podľa zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych

opatrení.
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Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa uplatňuje na nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom tak,

ako sú ustanovené v článku 5, pred, počas a po uskutočnení obchodnej transakcie vo vzťahu k

produktu.

2. Táto smernica sa nedotýka zmluvného práva, a najmä pravidiel o platnosti, uzavieraní alebo

účinkoch zmluvy.

3. Táto smernica sa nedotýka právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútro�tátnych právnych

predpisov týkajúcich sa zdravotných a bezpečnostných po�iadaviek na produkty.

4. V prípadoch rozporu medzi ustanoveniami tejto smernice a inými právnymi predpismi

Spoločenstva upravujúcimi osobitné aspekty nekalých obchodných praktík, majú prednosť a  na

tieto osobitné aspekty sa pou�ijú iné právne predpisy Spoločenstva.

5 Počas �iestich rokov od .....* mô�u členské �táty uplatňovať v oblasti, ktorú aproximuje táto

smernica, vnútro�tátne právne predpisy, ktoré sú re�triktívnej�ie alebo normatívnej�ie ako táto

smernica, a ktoré vykonávajú smernice obsahujúce klauzuly o minimálnej harmonizácii. Tieto

opatrenia musia byť zásadné pre zabezpečenie nále�itej ochrany spotrebiteľov pred nekalými

obchodnými praktikami a musia byť primerané k dosiahnutiu tohto cieľa. Preskúmanie uvedené v

článku 18  mô�e v prípade potreby obsahovať návrh na predĺ�enie tejto odchýlky na ďal�ie

obmedzené obdobie.

                                                
* 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
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6. Členské �táty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek vnútro�tátne predpisy, ktoré sa

uplatňujú na základe odseku 5.

7. Táto smernica sa nedotýka predpisov, podľa ktorých sa určuje právomoc súdov.

8. Táto smernica sa nedotýka podmienok usadenia sa alebo  re�imov vydávania povolení alebo

deontologických kódexov správania alebo iných osobitných  predpisov upravujúcich regulované

povolania s cieľom zachovať vysokú mieru mravnej bezúhonnosti odborníkov, ktoré mô�u členské

�táty vy�adovať od odborníkov v súlade s právom Spoločenstva.

9. Vo vzťahu k "finančným slu�bám" definovaným v smernici 2002/65/ES  a vo vzťahu

nehnuteľnostiam mô�u členské �táty ukladať po�iadavky, ktoré sú re�triktívnej�ie alebo

normatívnej�ie ako táto smernica v oblasti, ktorú aproximuje.

10. Táto smernica sa nevzťahuje na uplatňovanie zákonov, iných právnych predpisov a správnych

opatrení členských �tátov týkajúcich sa certifikácie a označovania miery rýdzosti predmetov z

drahých kovov.
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Článok 4

Vnútorný trh

Členské �táty neobmedzia slobodu poskytovať slu�by ani neobmedzia voľný pohyb tovarov z

dôvodov, ktoré spadajú do oblasti, ktorú aproximuje táto smernica.

KAPITOLA 2

NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

Článok 5

Zákaz nekalých obchodných praktík

1. Nekalé obchodné praktiky sú zakázané.

2. Obchodná praktika je nekalá, ak:

a) je v rozpore s po�iadavkami odbornej starostlivosti, a

b) podstatne naru�uje alebo je spôsobilá podstatne naru�iť ekonomické správanie priemerného

spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo

priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu

spotrebiteľov.
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3. Obchodné praktiky, ktoré sú zamerané na spotrebiteľov vo v�eobecnosti, ale ktoré sú

spôsobilé podstatne naru�iť ekonomické správanie iba určitej skupiny spotrebiteľov, ktorá je

obzvlá�ť zraniteľná touto praktikou alebo základným produktom z dôvodu ich du�evnej

poruchy alebo fyzickej vady, veku alebo dôverčivosti spôsobom, ktorý mô�e obchodník

rozumne predpokladať, sa posudzujú z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Tým nie sú

dotknuté be�né a oprávnené reklamné praktiky, akými sú zveličujúce vyhlásenia alebo

vyhlásenia, ktoré nie sú mienené doslovne.

4. Za nekalé obchodné praktiky sa pova�ujú najmä tie, ktoré:

a) sú klamlivé v zmysle  článkov 6 a 7, alebo

b) sú agresívne v zmysle článkov 8 a 9.

5. Príloha I obsahuje výpočet tých obchodných praktík, ktoré sa za ka�dých okolností pova�ujú

za nekalé.
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ODDIEL 1

KLAMLIVÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

Článok 6

Klamlivé činnosti

1. Obchodná praktika sa pova�uje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto

nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia, uvádza do omylu alebo je

spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj keď je táto informácia vecne správna

vo vzťahu k jednému alebo viacerým nasledujúcim prvkom, pričom v obidvoch prípadoch

zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, �e spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii,

ktoré by inak neurobil:

a) existencia alebo povaha produktu;

b) hlavné znaky produktu, ako je jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zlo�enie,

príslu�enstvo, servis zákazníkom po predaji tovaru a vybavovanie sťa�ností, výrobný postup a

dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel pou�itia, mo�nosti vyu�itia, mno�stvo,

�pecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky pou�itia, alebo

výsledky a podstatné ukazovatele skú�ok alebo kontrol vykonaných na produkte;

c) rozsah záväzkov obchodníka, motívy pre obchodnú praktiku a charakter procesu predaja,

akékoľvek vyhlásenie alebo symbol týkajúci sa priameho alebo nepriameho sponzorstva alebo

schválenia obchodníka alebo produktu;
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d) cena alebo spôsob výpočtu ceny, alebo existencia osobitnej cenovej výhody;

e) potreba servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy;

f) osoba, vlastnosti a práva obchodníka alebo jeho  zástupcu, ako je jeho toto�nosť a majetok,

kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v zdru�eniach alebo jeho väzby a vlastníctvo práv

priemyselného, obchodného alebo du�evného vlastníctva alebo jeho ocenenia a

vyznamenania.

g) práva spotrebiteľa alebo riziká, ktorým mô�e byť vystavený.

2. Obchodná praktika sa taktie� pova�uje za klamlivú, ak v skutkovej súvislosti, berúc do úvahy

v�etky jej črty a okolnosti, zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, �e priemerný spotrebiteľ urobí

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil a zahŕňa:

a) akýkoľvek marketing produktu, vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje

nebezpečenstvo zámeny s akýmkoľvek iným produktom, ochrannou známkou, obchodným

menom alebo iným rozli�ujúcim znakom účastníka hospodárskej súťa�e;

b) neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodr�iavaniu ktorých sa obchodník

zaviazal, ak:



11630/2/04 REV 2 NG/hg 22
DG I    SK

(i) nejde iba o  snahu zaviazať sa, ale o jednoznačný záväzok, ktorý mô�e byť preverený, a

(ii) obchodník uvedie v obchodnej praktike, �e je viazaný týmto kódexom.

Článok 7

Klamlivé opomenutia konania

1. Obchodná praktika sa pova�uje za klamlivú, ak v skutkovej súvislosti, berúc do úvahy v�etky

jej črty, okolnosti a obmedzenia komunikačného prostriedku, opomenie podstatnú  informáciu,

ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil kvalifikované

rozhodnutie o obchodnej transakcii a tým zapríčiňuje alebo mô�e zapríčiniť, �e priemerný

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

2. Za klamlivé opomenutie  sa taktie� pova�uje, ak obchodník skrýva alebo poskytuje nejasným,

nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatné informácie uvedené  v

odseku 1 alebo neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ak u� nie je zrejmý z kontextu.

3. Ak prostriedok pou�itý na oznamovanie obchodnej praktiky ukladá priestorové alebo časové

obmedzenia, pri rozhodovaní o tom, či bolo poskytnutie informácie opomenuté, sa vezmú do úvahy

tieto obmedzenia a akékoľvek opatrenia prijaté obchodníkom na sprístupnenie informácií

spotrebiteľom inými prostriedkami.
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4. V prípade výzvy na kúpu sa za podstatné pova�ujú nasledujúce informácie, ak u� nie sú

zrejmé z kontextu:

a) hlavné vlastnosti produktu, v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku a produktu;

b) adresa a toto�nosť obchodníka, ako napríklad jeho obchodné meno a prípadne adresa a

toto�nosť obchodníka, v mene ktorého koná;

c) cena vrátane  daní, alebo ak vzhľadom na povahu produktu nemo�no cenu  rozumne stanoviť

vopred, spôsob ktorým sa vypočíta, ako aj, v prípade, �e je to vhodné, v�etky ďal�ie náklady

na dopravu,  dodanie alebo po�tovné, alebo ak tieto náklady nemo�no  rozumne stanoviť

vopred, skutočnosť, �e do ceny mô�u  byť zarátané takéto ďal�ie náklady;

d) dojednania o spôsobe platby, dodaní, predvedení a  vybavovaní sťa�ností, ak sa odli�ujú od

po�iadaviek odbornej starostlivosti;

e) pre produkty a transakcie zahŕňajúce právo odstúpenia od zmluvy alebo vypovedania zmluvy,

existencia tohto práva.

5. Po�iadavky na informácie zavedené právom Spoločenstva vo vzťahu k obchodnej

komunikácii vrátane reklamy alebo marketingu, ktorých demon�tratívny výpočet je uvedený v

prílohe II, sa pova�ujú za podstatné.
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ODDIEL 2

AGRESÍVNE OBCHODNÉ PRAKTIKY

Článok 8

Agresívne obchodné praktiky

Obchodná praktika sa pova�uje za agresívnu, ak v skutkovej súvislosti, berúc do úvahy v�etky jej

črty a okolnosti, obťa�ovaním, nátlakom vrátane pou�itia fyzickej sily, alebo neprimeraným

vplyvom podstatne zhor�uje alebo je spôsobilá významne zhor�iť slobodu výberu alebo správanie

priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, a tým zapríčiňuje alebo mô�e zapríčiniť, �e

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Článok 9

Pou�itie obťa�ovania, nátlaku a neprimeraného vplyvu

Pri určení, či pou�íva obchodná praktika obťa�ovanie, nátlak vrátane pou�itia fyzickej sily alebo

neprimeraný vplyv, sa berie do úvahy:

a) jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺ�ka trvania;
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b) pou�itie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania;

c) zneu�ívanie obchodníkom akéhokoľvek osobitného ne�ťastia alebo okolnosti, ktoré sú také

vá�ne, �e mô�u zhor�iť úsudok spotrebiteľa, čoho si je obchodník vedomý, na ovplyvnenie

rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na produkt;

d) akékoľvek nevýhodné alebo neprimerané mimozmluvné preká�ky, ktoré ukladá obchodník v

prípade, �e si spotrebiteľ �elá vykonať práva podľa zmluvy, vrátane práva vypovedať zmluvu

alebo zmeniť produkt alebo obchodníka;

e) akákoľvek hrozba podniknúť kroky, ktoré nemo�no podniknúť legálne.

KAPITOLA 3

KÓDEXY SPRÁVANIA

Článok 10

Kódex správania

Táto smernica nevylučuje kontrolu nekalých obchodných praktík tvorcami kódexu , ktorú mô�u

podporovať členské �táty, ani mo�nosť osôb alebo organizácií uvedených v článku 11 obrátiť sa na

tieto orgány, ak sa konania pred týmito orgánmi vykonávajú nezávisle od súdnych alebo správnych

konaní uvedených v tom článku .
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KAPITOLA 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Vynútiteľnosť

1. Členské �táty zabezpečia existenciu vhodných a účinných prostriedkov na boj proti nekalým

obchodným praktikám, ktoré v záujme spotrebiteľov zabezpečia súlad s ustanoveniami tejto

smernice.

Tieto prostriedky  zahŕňajú ustanovenia právnych predpisov, ktoré umo�nia osobám alebo

organizáciám, ktoré majú podľa vnútro�tátnych právnych predpisov oprávnený záujem na boji proti

nekalým obchodným praktikám, vrátane účastníkov hospodárskej súťa�e:

� podať na súde �alobu proti takejto nekalej obchodnej praktike, a/alebo

� napadnúť takú nekalú obchodnú praktiku na správnom orgáne, ktorý je príslu�ný rozhodovať

o sťa�nostiach alebo dať podnet na začatie príslu�ného  konania na súde.

Je na ka�dom členskom �táte, aby rozhodol o tom, ktorá z týchto mo�ností bude k dispozícii, a či

budú súdy alebo správne orgány oprávnené po�adovať, aby boli najprv vyčerpané iné dostupné

prostriedky na vybavovanie sťa�ností, vrátane prostriedkov uvedených v článku 10. Tieto mo�nosti

musia byť k dispozícii bez ohľadu na to, či sú po�kodení spotrebitelia na území toho členského �tátu,

kde má sídlo obchodník, alebo v inom členskom �táte.
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Je na ka�dom členskom �táte, aby rozhodol,

� či mo�no tieto právne prostriedky pou�iť osobitne alebo spoločne proti viacerým obchodníkom z

toho istého hospodárskeho odvetvia, a

� či tieto právne prostriedky mo�no pou�iť proti tvorcovi kódexu, pokiaľ príslu�ný kódex

podporuje nedodr�iavanie právnych po�iadaviek.

2. Na základe ustanovení uvedených v odseku 1 zveria členské �táty súdom alebo správnym

orgánom právomoci, ktoré ich v prípadoch, ktoré pova�ujú za nevyhnutné, a so zreteľom na v�etky

dotknuté záujmy, najmä verejný záujem, oprávňujú na to, aby:

� nariadili zastavenie nekalých obchodných praktík alebo začali príslu�né  konanie na súde,

ktorým sa priká�e ich zastavenie, alebo

� ak nekalá obchodná praktika nebola doposiaľ vykonaná , ale jej vykonanie bezprostredne

hrozí, zakázali takúto praktiku alebo začali príslu�né konanie smerujúce k jej zákazu,

a to aj bez dôkazu o skutočnej strate či �kode alebo úmyslu či nedbanlivosti na strane obchodníka.

Členské �táty ďalej stanovia, �e opatrenia uvedené v prvom pododseku mô�u byť prijaté v skrátenom

konaní ako:

� predbe�né opatrenia alebo

� konečné opatrenia,
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pričom ka�dý členský �tát sám rozhodne, ktorú z týchto dvoch mo�ností zvolí.

Okrem toho členské �táty mô�u preniesť na súdy alebo správne orgány právomoci, ktoré ich

oprávňujú, aby za účelom odstránenia pretrvávajúcich vplyvov nekalých obchodných praktík, ktorých

zastavenie bolo nariadené konečným rozhodnutím, mohli:

� vy�adovať zverejnenie tohto rozhodnutia v plnom alebo skrátenom znení a vo forme, ktorú

pova�ujú za nále�itú,

� vy�adovať okrem toho zverejnenie opravného vyhlásenia.

3. Správne orgány uvedené v odseku 1 musia:

a) byť vytvorené tak, aby nevznikali pochybnosti o ich nestrannosti,

b) mať pri rozhodovaní o sťa�nostiach dostatočné právomoci na to, aby mohli účinne

kontrolovať a vynucovať dodr�iavanie svojich rozhodnutí,

c)  svoje rozhodnutia odôvodňovať.

Ak sú právomoci uvedené v odseku 2 vykonávané výlučne správnym orgánom, musí byť jeho

rozhodnutie v�dy odôvodnené. V tomto prípade sa musia ďalej prijať ustanovenia o postupoch,

prostredníctvom ktorých mô�e byť predmetom súdneho preskúmania nesprávny alebo neodôvodnený

výkon právomocí správnym orgánom alebo nesprávne či neodôvodnené zanedbanie výkonu

uvedených právomocí.
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Článok 12

Súdy a správne orgány: zdôvodnenie tvrdení

Členské �táty prenesú na súdy alebo správne orgány právomoci, ktoré ich v občianskom súdnom

konaní alebo správnom konaní uvedenom v článku 11 oprávňujú:

a) vy�adovať od obchodníka, aby preukázal správnosť skutkových tvrdení vo vzťahu k obchodnej

praktike, ak sa taká po�iadavka javí so zreteľom na oprávnený záujem obchodníka a iného

účastníka konania ako primeraná vzhľadom na okolnosti daného prípadu, a

b) pova�ovať skutkové tvrdenia za nesprávne, pokiaľ nie je predlo�ený dôkaz v súlade s písmenom

a) alebo ak súd alebo správny orgán pova�uje tento dôkaz za nedostatočný.

Článok 13

Sankcie

Členské �táty stanovia sankcie za poru�enie vnútro�tátnych predpisov prijatých na základe  tejto

smernice a prijmú v�etky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vynútiteľnosti. Tieto sankcie

musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
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Článok 14

Zmeny a doplnenia smernice 84/450/EHS

Smernica 84/450/EHS  sa týmto mení a dopĺňa takto:

1) Článok 1 sa nahrádza takto:

�Článok 1

Účelom tejto smernice je chrániť obchodníkov proti klamlivej reklame a jej nekalým

následkom a ustanoviť podmienky, za ktorých je porovnávacia reklama povolená.�;

2) V článku 2:

- odsek 3 sa nahrádza takto:

�3. �obchodník�  je  akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná na účely

spadajúce do rámca jej obchodnej, remeselnej podnikateľskej alebo profesijnej činnosti

a ktokoľvek, kto koná v mene alebo v zastúpení obchodníka.�

- Vkladá nový odsek :

�4. �tvorca kódexu � je akýkoľvek subjekt, vrátane obchodníka alebo skupiny

obchodníkov, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a revíziu kódexu správania a/alebo za

sledovanie dodr�iavania tohto kódexu tými, ktorí sa zaviazali ho dodr�iavať . �
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3) Článok 3a sa nahrádza takto:

�Článok 3a

1. Porovnávacia reklama, pokiaľ ide o porovnávanie, je povolená, ak sú splnené tieto

podmienky:

a) nie je klamlivá podľa článku 2 ods. 2, článku 3 a článku 7 ods. 1 tejto smernice alebo

článkov 6 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/.../ES++++ z.... o nekalých

obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu*;

b) porovnáva tovary alebo slu�by, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na

ten istý účel;

c) objektívne porovnáva jednu alebo viac podstatných, dôle�itých, overiteľných a

reprezentatívnych vlastností týchto tovarov a slu�ieb, ktoré mô�u zahŕňať cenu;

d) nediskredituje ani neočierňuje ochranné známky, obchodné mená, ďal�ie rozli�ovacie

znaky, tovary, slu�by, činnosti alebo okolnosti účastníka hospodárskej súťa�e;

e) pre produkty s označením pôvodu sa vzťahuje v ka�dom prípade na produkty s

rovnakým označením;

f) nevyu�íva nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo

iných rozli�ujúcich znakov účastníka hospodárskej súťa�e alebo označenie pôvodu

konkurenčných produktov;

                                                
++++ Ú. v. EÚ: Dopísať číslo tejto smernice.
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g) nepredstavuje tovary alebo slu�by ako imitácie alebo kópie tovarov alebo slu�ieb

označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným menom;

h) nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi zadávateľom reklamy a  účastníkom

hospodárskej súťa�e  alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými menami, inými

rozli�ujúcimi znakmi, tovarmi alebo slu�bami zadávateľa reklamy a účastníka

hospodárskej súťa�e.

________________

*Ú. v. EÚ L..s... �.

4) Článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

�1. Členské �táty zabezpečia existenciu primeraných a účinných prostriedkov, ako bojovať

proti klamlivej reklame a na dodr�iavanie ustanovení o porovnávacej reklame v záujme

obchodníkov a účastníkov hospodárskej súťa�e. Tieto prostriedky zahŕňajú ustanovenia

právnych predpisov, ktoré umo�nia osobám alebo organizáciám, ktoré majú podľa

vnútro�tátnych právnych predpisov oprávnený záujem na boji proti klamlivej reklame alebo

regulovaní porovnávacej reklamy:

a) podať súdnu �alobu proti takejto reklame; alebo

b) napadnúť takúto reklamu pred správnym orgánom, ktorý je príslu�ný rozhodovať o

sťa�nostiach alebo dať podnet na začatie príslu�ného súdneho konania.

Je na ka�dom členskom �táte, aby rozhodol o tom, ktorá z týchto mo�ností bude k dispozícii,

a či budú súdy alebo správne orgány oprávnené po�adovať, aby boli najprv vyčerpané iné

dostupné prostriedky na vybavovanie sťa�ností, vrátane prostriedkov uvedených v článku 5.
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Je na ka�dom členskom �táte, aby rozhodol:

a) či mo�no tieto právne prostriedky pou�iť osobitne alebo spoločne proti viacerým

obchodníkom z toho istého hospodárskeho odvetvia; a

b) či tieto právne prostriedky mo�no pou�iť proti tvorcovi kódexu , pokiaľ príslu�ný kódex

podporuje nedodr�iavanie právnych po�iadaviek.

5) Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

�1. Táto smernica nebráni členským �tátom, aby si zachovali alebo prijali ustanovenia

s cieľom zabezpečiť rozsiahlej�iu ochranu obchodníkov a účastníkov hospodárskej súťa�e,

pokiaľ ide o klamlivú reklamu.�
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Článok 15

Zmeny a doplnenia smerníc 97/7/ES a 2002/65/ES

1. Článok 9 smernice 97/7/ES sa nahrádza takto:

�Článok 9

Zotrvačný predaj

Vzhľadom na zákaz praktík zotrvačného predaja ustanovený v smernici Európskeho

parlamentu a Rady 2004/.../ES++++ z. .... o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči

spotrebiteľom na vnútornom trhu* , prijmú členské �táty opatrenia nevyhnutné na to, aby

oslobodili spotrebiteľa od akéhokoľvek protiplnenia v prípadoch nevy�iadanej dodávky,

pričom absencia odpovede nepredstavuje súhlas.�

                                        

* Ú. v. EÚ L          �.

2. Článok 9 smernice 2002/65/ES sa nahrádza takto:

                                                
++++ Ú. v. EÚ: Dopísať číslo tejto smernice.
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�Článok 9

Vzhľadom na zákaz praktík zotrvačného predaja ustanovený v smernici Európskeho

parlamentu a Rady 2004/.../ES+ z .... o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči

spotrebiteľom na vnútornom trhu a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych

predpisov členských �tátov o konkludentnom predĺ�ení zmlúv na diaľku, ak tieto právne

predpisy umo�ňujú konkludentné predĺ�enie, prijmú členské �táty opatrenia na to, aby

oslobodili spotrebiteľa od akýchkoľvek povinností v prípade nevy�iadaných dodávok, pričom

absencia odpovede nepredstavuje súhlas.

                                        

* Ú. v. EÚ L   �.

Článok 16

Zmeny a doplnenia smernice  98/27/ES

a nariadenia (ES) č. ...../2004

1. V prílohe k smernici 98/27/ES bod 1 sa nahrádza takto:

�1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/.../ES+ z.... o nekalých obchodných

praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (Ú.v. EÚ L ... )�.

2. V prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...../2004++ z 27. októbra 2004

o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov

na ochranu spotrebiteľa ("nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa")* sa dopĺňa

nasledujúci bod1:

                                                
+ Ú. v. EÚ: Dopísať číslo tejto smernice.
++ Ú. v. EÚ: Dopísať číslo tohto nariadenia.
1 Ú. v. EÚ L
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"15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/.../ES+ z.... o nekalých obchodných

praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L..., s..).  

Článok 17

Informovanie

Členské �táty prijmú vhodné opatrenia na informovanie spotrebiteľov o transponovaní tejto

smernice do vnútro�tátneho práva a tam, kde je to vhodné, podporia obchodníkov a tvorcov kódexu,

aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.

Článok 18

Preskúmanie

1. Najneskôr �tyri roky po ......* Komisia predlo�í Európskemu parlamentu a Rade podrobnú

správu o uplatňovaní tejto smernice, najmä článku 4 a prílohy I, o priestore pre ďal�iu

harmonizáciu a zjednodu�enie práva Spoločenstva týkajúceho sa ochrany spotrebiteľa, a so

zreteľom na  článok 3 ods. 5 o akýchkoľvek opatreniach, ktoré je potrebné prijať na úrovni

Spoločenstva na to, aby sa zabezpečilo udr�anie primeranej úrovne ochrany spotrebiteľa. Túto

správu bude v prípade potreby sprevádzať návrh novelizácie tejto smernice alebo iných príslu�ných

častí práva Spoločenstva.

                                                
+ Ú. v. EÚ: Dopísať číslo tejto smernice.
* 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
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2. Európsky parlament a Rada sa budú usilovať konať, v súlade so zmluvou, do dvoch rokov po

predlo�ení akéhokoľvek návrhu Komisie podľa odseku 1.

Článok 19

Transpozícia

Členské �táty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na

dosiahnutie súladu s touto smernicou do ..... *. Bezodkladne o tom informujú Komisiu a tie� o

akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach.

Uplatňujú tieto ustanovenia do .... **. Členské �táty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo

pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské �táty.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť   dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku

Európskej únie.

                                                
* 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
** 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice
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Článok 21

Adresáti

Táto smernica je určená členským �tátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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PRÍLOHA I

Obchodné praktiky, ktoré sa za ka�dých okolností pova�ujú za nekalé

Klamlivé obchodné praktiky

1) Tvrdenie obchodníka, �e sa zaviazal dodr�iavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.

2) Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania

potrebného povolenia.

3) Tvrdenie, �e kódex správania je schválený orgánom verejnej moci alebo iným orgánom,

pričom tomu tak nie je.

4) Tvrdenie, �e produkt bol schválený, potvrdený alebo povolený orgánom verejnej moci alebo

súkromným subjektom, pričom tomu tak nie je, alebo takéto tvrdenie bez toho, �e by produkt

spĺňal podmienky schválenia, potvrdenia alebo povolenia.

5) Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, �e by obchodník zverejnil akékoľvek

rozumné dôvody, pre ktoré mô�e predpokladať, �e nebude schopný dodať tieto produkty

alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný obchodník, za túto

cenu, v čase a v mno�stve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu

a ponúknutú cenu (vábivá reklama).
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6) Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu a následné:

a) odmietnutie ukázať tovar z reklamy spotrebiteľom, alebo

b) odmietnutie prevziať objednávky na tento tovar alebo jeho dodanie v rozumnom čase,

alebo

c) predvedenie jeho chybnej vzorky;

s úmyslom podporiť predaj iného produktu (reklama typu nalákať a zmeniť).

7) Nepravdivé vyhlásenie, �e produkt bude k dispozícii iba veľmi obmedzený čas, s cieľom

vyvolať okam�ité rozhodnutie a znemo�niť spotrebiteľom, aby mali dostatočnú príle�itosť a

čas na kvalifikovanú voľbu.

8) Záväzok obchodníka, ktorý komunikoval so spotrebiteľmi pred uskutočnením obchodnej

transakcie v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom členského �tátu, v ktorom má obchodník

sídlo, �e poskytne spotrebiteľom slu�by po predaji tovaru, a následné poskytnutie tejto slu�by

iba v inom jazyku bez toho, �e by to bolo spotrebiteľovi jasne oznámené predtým, ako sa

zaviazal k obchodnej transakcii.

9) Vyhlásenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, �e produkt mo�no legálne predávať,

pričom tomu tak nie je.

10) Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľom prislúchajú podľa právnych predpisov, ako

charakteristickej črty ponuky obchodníka.
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11) Vyu�ívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď obchodník zaplatil za

podporu predaja, bez toho, �e by to bolo vysvetlené v obsahu alebo obrazom alebo zvukom

jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa. (skrytá reklama). Toto platí bez toho, aby bola

dotknutá smernica 89/552/EHS1

12) Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú bezpečnosť spotrebiteľa

alebo jeho rodiny, ak si spotrebiteľ nekúpi produkt.

13) Vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy, v ktorej spotrebiteľ

poskytne plnenie za mo�nosť získať kompenzáciu, ktorá vyplýva hlavne zo zapojenia ďal�ích

spotrebiteľov do tejto schémy a nie z predaja alebo spotreby produktov.

14) Tvrdenie obchodníka, �e sa chystá skončiť svoju činnosť alebo premiestniť svoju

prevádzkareň, pričom tomu tak nie je.

15) Tvrdenie, �e produkty sú schopné uľahčiť výhru v hazardných hrách.

16) Nepravdivé tvrdenie, �e produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alebo postihnutia.

                                                
1 Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov,

iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských �tátoch týkajúcich sa
vykonávania činností televízneho vysielania. (Ú. v. ES L 298, 17. 10. 1989, s. 23). Smernica
zmemená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202,
30. 7. 1997, s. 60).
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17) Poskytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu alebo o mo�nosti nájsť

produkt s úmyslom donútiť spotrebiteľa, aby získal produkt za menej výhodných podmienok

ako sú normálne podmienky na trhu.

18) Tvrdenie v obchodnej praktike, �e obchodník ponúkne súťa� alebo vypí�e cenu bez toho, �e

by opísané ceny udelil alebo poskytol zodpovedajúcu náhradu.

19) Opísanie produktu ako �gratis�, �zadarmo�, �bez poplatku� alebo podobne, pričom

spotrebiteľ musí zaplatiť čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na odpovedanie na

obchodnú praktiku a vyzdvihnutie tovaru alebo zaplatenie za jeho doručenie.

20) Zahrnutie do reklamného materiálu faktúry alebo obdobného dokumentu, ktorý po�aduje

zaplatenie sumy, a ktorý vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, �e si u� objednal predávané

produkty, pričom tomu tak nie je.

Agresívne obchodné praktiky

21) Vytváranie dojmu, �e spotrebiteľ nemô�e opustiť priestory predtým, ako sa uzatvorí zmluva.

22) Osobné nav�tevovanie domácnosti spotrebiteľa ignorujúc �iadosť spotrebiteľa odísť alebo sa

nevracať, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom podľa vnútro�tátneho práva za účelom

vymáhania zmluvného záväzku.
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23) Vykonávanie vytrvalých a nechcených �iadostí telefonicky, faxom, elektronickou po�tou

alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom podľa

vnútro�tátneho práva  za účelom vymáhania zmluvného záväzku. Toto platí bez toho, aby bol

dotknutý článok 10 smernice 97/7/ES  a smernice 95/46/ES1 a 2002/58/ES.

24) �iadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predlo�il

dokumenty, ktoré nie je mo�né rozumne pova�ovať za relevantné pri určení platnosti nároku,

s cieľom odradiť spotrebiteľa od vykonania jeho zmluvných práv.

25) Zahrnutie do reklamy priameho nabádania detí, aby presvedčili svojich rodičov alebo iných

dospelých, aby im kúpili reklamované produkty. Toto ustanovenie nemá vplyv na článok 16

smernice 89/552/EHS.

26) �iadanie spotrebiteľa, aby vykonal okam�ité alebo odlo�ené platby za produkty dodané

obchodníkom alebo aby ich vrátil alebo uschoval, pričom si ich spotrebiteľ neobjednal, okrem

prípadu, �e tento produkt je náhradným tovarom dodaným v súlade s článkom 7 ods. 3

smernice 97/7/ES (zotrvačný predaj).

27) Výslovné informovanie spotrebiteľa, �e ak si nekúpi tovar alebo slu�bu, bude ohrozené

zamestnanie alebo �ivobytie obchodníka.

28) Vytváranie dojmu, �e spotrebiteľ u� vyhral cenu bez toho, �e by bolo potrebné kúpiť si

produkt, zatiaľ čo v skutočnosti závisí mo�nosť výhry ceny alebo udelenia ceny od toho, či si

spotrebiteľ produkt kúpi.

                              

                                                
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických

osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23. 11.
1995, s. 31). Smernica  zmenená a doplnená nariadením  (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284,
31. 10. 2003, s. 1).
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PRÍLOHA II

Ustanovenia práva Spoločenstva, ktoré ustanovujú pravidlá reklamy a obchodných komunikácií

články 4 a 5 smernice  97/7/ES

článok 3 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a

výletných slu�ieb1

článok 3 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/47/ES z 26. októbra 1994 týkajúcej sa

ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené

u�ívanie nehnuteľností2

článok 3 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane

spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi3

články 86 a� 100 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001,

ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch4

                                                
1 Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.
2 Ú. v. ES L 280, 29.10.1994, s. 83.
3 Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27.
4 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou

2004/27/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004, s. 34).
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články 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých

právnych aspektoch slu�ieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom

obchode (smernica o elektronickom obchode)1

článok 1bod (d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998, ktorou sa

mení a dopĺňa smernica 87/102/EHS  o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a

správnych opatrení členských �tátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver2

články 3 a 4 smernice  2002/65/ES

článok 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002, ktorou sa

mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a

správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných

papierov (PKIPCP) s cieľom upraviť správcovské spoločnosti a zjednodu�ené prospekty3

                                                
1 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 Ú. v. ES L 101, 1. 4. 1998, s. 17.
3 Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20.
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články 12 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o

sprostredkovaní poistenia1

článok 36 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o �ivotnom

poistení2

článok 19  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s

finančnými nástrojmi3

články 31 a 43 smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych

predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou �ivotného poistenia4

(tretia smernica o ne�ivotnom poistení)

články 5, 7 a 8  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o

prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na

obchodovanie5

                                        

                                                
1 Ú. v. ES L 9, 15. 1. 2003, s. 3.
2 Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/66/ES

(Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004, s. 35).
3 Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004, s. 1.
4 Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou

2002/87/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, s. 1).
5 Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, s. 64.
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I. ÚVOD

1. Komisia predlo�ila 24. júna 2003 Rade návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady,

zalo�enú na článku 95 zmluvy, o nekalých praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom

na vnútornom trhu a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 84/450/EHS, 97/7/ES a

98/27/ES (smernica o nekalých obchodných praktikách).

2. Európsky Parlament vydal svoje stanovisko1 v prvom čítaní 20. apríla 2004.

Hospodársky a sociálny výbor vydal svoje stanovisko2 29. januára 2004.

3. Dňa 15. novembra 2004 Rada prijala svoju spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251

zmluvy.

II. CIEĽ

Účelom smernice je harmonizovať právne predpisy členských �tátov o nekalých praktikách

podnikateľov voči spotrebiteľom, ktoré po�kodzujú hospodárske záujmy spotrebiteľov, s

cieľom prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnutiu vysokej úrovne

ochrany spotrebiteľov.

Text:

- definuje podmienky, ktoré určujú, či je obchodná praktika nekalá;

- obsahuje v�eobecný zákaz takýchto nekalých praktík, ktorým sa podrobne vymedzujú

dva kľúčové typy nekalých praktík (ktoré sú buď klamlivé alebo agresívne).

                                                
1 8492/04 + COR 1.
2 Ú. v. EÚ C 108, 30. 4. 2004, s. 81.
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III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

1. V�eobecné poznámky

Rada sa vo v�eobecnosti dr�ala stanoviska Európskeho parlamentu z prvého čítania a

pozície Komisie k tomuto stanovisku.  Úplne alebo čiastočne zahrnula 51 z 58 zmien a

doplnení prijatých Komisiou do svojej spoločnej pozície. Schválila tie� 4 zmeny a

doplnenia (43, 64, 91 a 110), ktoré Komisia, ako pôvodne uviedla, nemohla prijať.

Spoločná pozícia predstavuje rovnováhu medzi obavami a záujmami s týmito hlavnými

výsledkami:

- zachovanie v�eobecného zákazu nekalých obchodných praktík (článok 5), pričom

príloha I, ktorá obsahuje zoznam tých obchodných praktík, ktoré sa za ka�dých

okolností pova�ujú za nekalé;

- ponechanie navrhovaného priemerného spotrebiteľského �tandardu, no s tým, �e

sa zahrnú výslovné ustanovenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov (najmä v

článku 5 ods. 3);

- vypustenie klauzuly o krajine pôvodu, pôvodne navrhovanú Komisiou;

- zachovanie klauzuly o voľnom pohybe slu�ieb alebo tovaru, pričom voľný pohyb

sa nesmie obmedziť z dôvodov spadajúcich do oblasti aproximovanej touto

smernicou (článok 4);

- dočasné povolenie členským �tátom uplatňovať vnútro�tátne ustanovenia v oblasti

aproximovanej touto smernicou, ktoré sú re�triktívnej�ie alebo normatívnej�ie ako

táto smernica a ktoré vykonávajú smernice obsahujúce klauzuly o minimálnej

harmonizácii (článok 3 ods. 5 a 6);

- vyjasnenie rozsahu pôsobnosti smernice, najmä v súvislosti s niektorými

povolaniami, produktami alebo činnosťami (článok 3 ods. 8, 9 a 10); a

- vlo�enie dolo�ky o preskúmaní (článok 18).

Komisia prijala spoločnú pozíciu dohodnutú Radou.
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2. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu

Európsky parlament na svojom plenárnom hlasovaní 20. apríla 2004 prijal 94 zmien a

doplnení k tomuto návrhu.

Rada:

a) do svojej spoločnej pozície zahrnula týchto 7 zmien a doplnení bez ďal�ích úprav:

Odôvodnenia:

Zmena a doplnenie 1 (k odôvodneniu 6 - cieľ / rozsah pôsobnosti):

Zmena a doplnenie 5 (k odôvodneniu 10 - cieľ / rozsah pôsobnosti):

Zmena a doplnenie 10 (k odôvodneniu 14 - zásady správania);

Články:

Zmena a doplnenie 19 (k článku 2 písm. h) - definícia �kódexu spoločenstva�);

Zmena a doplnenie 23 (k článku 2 písm. l) - definícia �neprimeraného vplyvu�);

Prílohy:

Zmena a doplnenie 71 (k prílohe 1, �Klamlivé obchodné praktiky�, bod 5)

Zmena a doplnenie 91 (k prílohe 1, �Agresívne obchodné praktiky�, bod 7):

b) do spoločnej pozície zahrnula čiastočne a/alebo s návrhom znenia alebo inými

úpravami týchto 48 zmien a doplnení:

Odôvodnenia:

Zmena a doplnenie 112 (k citácii 1, ktorá pridáva článok 153 zmluvy k právnemu

základu): vlo�ilo sa nové odôvodnenie 1, ktoré odkazuje na článok 153;
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Zmena a doplnenie 105 (k odôvodneniu 5 - cieľ / rozsah pôsobnosti): Zmena a

doplnenie sú zahrnuté v novom znení odôvodnenia 6, ktoré objasňuje vzťah s

vnútro�tátnymi pravidlami v oblastiach mimo rozsahu pôsobnosti smernice;

Zmena a doplnenie 6 (k odôvodneniu 11 - �podobné produkty� a �protiprávne

pou�itie obchodnej známky (�passing-off�)�; zámer tejto zmeny a doplnenia sa

prebral do nového znenia odôvodnenia 14;

Zmena a doplnenie 7 (k odôvodneniu 11a (nové) - postavenie prílohy I o

�klamlivej obchodnej praktike�): účinok, ktorý sa sna�í dosiahnuť táto zmena a

doplnenie, sa prebral do nového znenia odôvodnenia 17;

Zmena a doplnenie 8 (k odôvodneniu 13 - zraniteľní spotrebitelia): hlavná

my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa zohľadnila v novom znení odôvodnenia 19,

ktoré objasňuje pojem zraniteľného spotrebiteľa;

Zmena a doplnenie 106 (k odôvodneniu 13a (nové) - zraniteľní spotrebitelia):

hlavná my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa zohľadnila v novom znení

odôvodnenia 19 (pozri tie� zmenu a doplnenie 8 vy��ie);

Zmena a doplnenie 9 (k odôvodneniu 14 - zásady správania); zámer tejto zmeny a

doplnenia sa prebral do nového znenia odôvodnenia 20 s určitými úpravami,

berúc do úvahy existujúcu legislatívu;

Články:

Zmena a doplnenie 107 (k článku 2, písm. b) - definícia �priemerného

spotrebiteľa�): hlavná my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa zohľadnila v novom

znení odôvodnenia 18;

Zmena a doplnenie 13 (k článku 2, písm. ba) (nové) - definícia �určitej skupiny

spotrebiteľov�): hlavná my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa zohľadnila v novom

znení článku 5 ods. 3 (pozri aj zmenu a doplnenie 8 vy��ie);
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Zmena a doplnenie 14 (k článku 2 písm. c) - definícia �predávajúceho alebo

dodávateľa�): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia

písmena b), berúc do úvahy, �e súčasná smernica neupravuje zodpovednosť;

Zmena a doplnenie 17 (k článku 2 písm. g) - definícia �zásad správania�): hlavná

my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa zohľadnila v novom znení písmena f);

Zmena a doplnenie 104 (k článku 2 písm. g) - definícia �zásad správania�): zámer

tejto zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia odôvodnenia 20;

Zmena a doplnenie 21 a 108 (k článku 2 písm. j) - definícia �odbornej

starostlivosti�): pojmy v týchto zmenách a doplneniach sa zahrnuli do nového

znenia písmena h);

Zmena a doplnenie 24 (k článku 2 písm. la) (nové) - definícia �pevnej dohody�):

zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia článku 6 ods. 2 písm.

b);

Zmena a doplnenie 25 (k článku 3 ods. 1 - rozsah pôsobnosti): prvá časť zmeny a

doplnenia sa prebrala do tohto odseku, pričom druhá časť sa u� zahrnula v článku

2 písm. k);

Zmena a doplnenie 27 (k článku 3 ods. 6a (nový) - rozsah pôsobnosti): zámer tejto

zmeny doplnenia sa prebral do článku 3 ods. 8, 9 a 10;

Zmena a doplnenie 28 (k článku 4 ods. 2a (nový) - rozsah pôsobnosti): hlavná

my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa zohľadnila v novom znení odôvodnenia 9;

Zmena a doplnenie 109 (k článku 4 ods. 2b a 2c (nové) - dočasné odchýlky):

účinok, ktorý sa sna�í dosiahnuť táto zmena a doplnenie, sa prebral do článku 3

ods. 5 a 6 s určitými úpravami;
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Zmena a doplnenie 29 (k článku 5 ods. 2 zará�ka 1 - dobrá viera): zámer tejto

zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia článku 2, písm. h) (pozri aj zmenu

a doplnenie 108);

Zmena a doplnenie 110 (k článku 5 ods. 2 zará�ka 2 - zraniteľný spotrebiteľ):

hlavná my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa zohľadnila v novom znení článku 5

ods. 3 (pozri aj zmenu a doplnenie 8 vy��ie);

Zmena a doplnenie 33 (k článku 5 ods. 4 - postavenie prílohy I): zámer tejto

zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia odseku ako aj do odôvodnenia 17;

Zmena a doplnenie 34 (k článku 6 ods. 1, úvodná časť - pojem �klamlivá

obchodná praktika�): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do článku 2 písm.

k);

Zmena a doplnenie 37 (k článku 6 ods. 1 písm. f) - pojem �klamlivá obchodná

praktika�): obava, ktorá vyvolala vznik tejto zmeny a doplnenia, sa vyrie�ila

vypustením tohto písmena;

Zmena a doplnenie 39 (k článku 6 ods. 2 úvodná veta - pojem �klamlivá obchodná

praktika�): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do článku 2 písm. k);

Zmena a doplnenie 40 (k článku 6 ods. 2 písm. b) zará�ka 3 (nová) - pojem

�klamlivá obchodná praktika�): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do

nového znenia článku 6 ods. 2 písm. b) zará�ka 2;

Zmena a doplnenie 43, 44 a 45 (k článku 7 ods. 1 - pojem �klamlivé opomenutie

konania�): hlavná my�lienka tejto zmeny a doplnenia sa prebrala do nového

znenia článku 7 ods. 1 a 3;

Zmena a doplnenie 47 (k článku 7 ods. 2 - pojem �klamlivé opomenutie

konania�): druhá časť zmeny a doplnenia sa prebrala do nového znenia odseku,

zatiaľ čo prvá časť je zahrnutá v článku 7 ods. 1 a 3;
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Zmena a doplnenie 111 a 59 (k článku 9 písm. c) - zneu�ívanie osobitného

ne�ťastia alebo okolností): účinok, ktorý sa sna�í dosiahnuť táto zmena a

doplnenie, sa prebral do nového znenia bodu;

Zmena a doplnenie 103 (k článku 10 - vynútiteľnosť zásad správania): zámer tejto

zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia článku;

Zmena a doplnenie 61 (k článku 10 ods. 1 - (nový) obsah a návrh znenia zásad

správania): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia

odôvodnenia 20 (pozri tie� zmenu a doplnenie 9);

Zmeny a doplnenia 64 a 65 (k článku 11 ods. 1 pododsek 4 - neexistencia

zodpovednosti tvorcu zásad správania): obava, ktorá je základom pre túto zmenu a

doplnenie, sa vyrie�ila novým znením článku 11 ods. 1 pododsek 4 zará�ka 2;

Zmena a doplnenia 67 (k článku 14 ods. 5 - neexistencia zodpovednosti tvorcu

zásad správania): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia

článku 14 ods. 4 pododsek 2 písm. b) (pozri zmeny a doplnenia 64 a 65);

Zmena a doplnenie 68 (k článku 17 - transpozícia budúcej smernice): účinok,

ktorý sa sna�í dosiahnuť táto zmena a doplnenie, sa prebral do nového znenia

bodu;

Zmena a doplnenie 69 (k odôvodneniu 17a (nové) - revízia): zámer tejto zmeny a

doplnenia sa prebral do nového znenia článku 18 so slovnými úpravami;

Prílohy:

Zmena a doplnenie 99 (k prílohe 1, �Klamlivé obchodné praktiky�, bod 3):

účinok, ktorý sa sna�í dosiahnuť táto zmena a doplnenie, sa prebral do nového

znenia bodu 5;

Zmena a doplnenie 73 (k prílohe 1, �Klamlivé obchodné praktiky�, bod 9): zámer

tejto zmeny a doplnenia sa prebral do nového znenia bodu 12;

Zmena a doplnenie 76 (k prílohe 1, �Klamlivé obchodné praktiky�, bod 12):

zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do znenia nového bodu 14;
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Zmena a doplnenie 84 (k prílohe 1, �Klamlivé obchodné praktiky�, bod 12h

(nový)): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do znenia nového bodu 18 s

niektorými úpravami s cieľom objasniť jeho uplatňovanie;

Zmena a doplnenie 85 (k prílohe 1, �Agresívne obchodné praktiky�, bod 2):

zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do znenia nového bodu 22 s niektorými

úpravami s cieľom objasniť jeho uplatňovanie;

Zmena a doplnenie 87 (k prílohe 1, �Agresívne obchodné praktiky�, bod 3

pododsek 1a (nový)): zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do znenia nového

bodu 23 s cieľom objasniť jeho uplatňovanie;

Zmena a doplnenie 88 (k prílohe 1, �Agresívne obchodné praktiky�, bod 4):

zámer tejto zmeny a doplnenia sa dosiahol vypustením tohto bodu;

Zmena a doplnenie 90 (k prílohe 1, �Agresívne obchodné praktiky�, bod 6):

zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do znenia nového bodu 25 s niektorými

úpravami s cieľom objasniť jeho uplatňovanie;

Zmena a doplnenie 92 (k prílohe 1, �Agresívne obchodné praktiky�, bod 7):

zámer tejto zmeny a doplnenia sa prebral do znenia nového bodu 26 s niektorými

úpravami s cieľom objasniť jeho uplatňovanie;

c) do spoločnej pozície nezahrnula 39 zmien a doplnení (2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, 26,

32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 70, 97, 72, 74, 75, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89 a 94).

Pokiaľ ide o zmeny a doplnenia 3, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 57, 63, 66, 70, 97, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86 a 94, Rada sa

dr�ala pozície Komisie.

Zmeny a doplnenia 2, 4, 60, 62, 72, 80 a 89, ktoré úplne alebo sčasti prijala

Komisia, no neboli zahrnuté do spoločnej pozície:
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Odôvodnenia:

Zmena a doplnenie 2 (k článku 8 - cieľ / rozsah pôsobnosti budúcej smernice):

návrh zmeny a doplnenia by zneistil harmonizujúci účinok smernice, zatiaľ čo

nové znenie odôvodnenia 11 jasne uvádza, �e rozsah pôsobnosti textu je

obmedzený;

Zmena a doplnenie 4 (k odôvodneniu 10 - cieľ / rozsah pôsobnosti): návrh zmeny

a doplnenia by zní�il istotu, �e v oblasti aproximovanej smernicou si členské �táty

nebudú môcť ponechať v�eobecné zákazy, ktoré nie sú v súlade so zákazmi v

smernici.

Články:

Zmena a doplnenie 60 (k článku 9 písm. e) - dobrá viera): otázka dôkazného

bremena by sa mala ponechať mimo rozsahu textu, ako je navrhnuté v odôvodnení

21 a zmena a doplnenie by sa nemohla prijať;

Zmena a doplnenie 62 (k článku 10 ods. 1a (nový) - dobrovoľné postupy):

smernica neupravuje povahu postupov, ktoré by sa mohli pou�iť podľa článku 10,

tak�e mo�nosti uvedené v zmene a doplnení sú u� k dispozícii;

Prílohy:

Zmena a doplnenie 72 (k prílohe 1, �Klamlivé obchodné praktiky�, bod 8): zmena

a doplnenie sa nemohla prijať, preto�e nedefinuje praktiku, ktorá je za ka�dých

okolností nekalá, čo je kritérium pre zahrnutie do prílohy;

Zmena a doplnenie 80 (k prílohe 1, �Klamlivé obchodné praktiky�, bod 12d

(nový)): praktika uvedená v zmene a doplnení sa v praxi ťa�ko odlí�i od

oprávnenej praktiky;

Zmena a doplnenie 89 (k prílohe 1, �Agresívne obchodné praktiky�, bod 5):

účinok, ktorý sa sna�í dosiahnuť táto zmena a doplnenie, nie je jasný, no v návrhu

by sa mohli zahrnúť najmä nespotrebitelia (ktorí sú mimo rozsahu pôsobnosti

smernice).
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3. Ostatné inovácie, ktoré zaviedla Rada

Ostatné inovácie, ktoré zaviedla Rada vo svojej spoločnej pozícii, sú:

- úpravy niekoľkých definícií (v článku 2 sa upravili definície �výzvy na nákup� a

�neprimeraného vplyvu�, a vlo�ila sa nová definícia �transakčného rozhodnutia�,

a vypustili sa definície �priemerného spotrebiteľa� a �kódexu spoločenstva�),

- úpravy kritérií pre klamlivé činnosti (článok 6);

- objasnenie postavenia a obsahu príloh (niekoľko bodov príloh sa upravilo,

doplnili sa nové odôvodnenia 15 a 17 o postavení príloh a primerane sa zmenil

článok 5 ods. 5, ktorý sa týka prílohy I).

IV. ZÁVER

Rada sa domnieva, �e jej spoločná pozícia, ktorá zahŕňa zmeny a doplnenia uvedené v

oddieloch III bod 2 písm. a) a b) dobre zohľadňuje stanovisko Európskeho parlamentu v

prvom čítaní.

Predstavuje vyvá�ené rie�enie, ktoré zabezpečuje jednak ochranu spotrebiteľa a tie� dobré

fungovanie vnútorného trhu, keď�e tento nový spoločný rámec zjednodu�í právne prostredie,

v ktorom pôsobia obchodníci a spotrebitelia, pričom sa zároveň zaručí vysoká úroveň ochrany

spotrebiteľa.
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Subject : Common position of the Council with a view to the adoption of a Directive of the

European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer
commercial practices in the internal market and amending Council
Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the
European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No   /2004 of the
European Parliament and of the Council
("Unfair Commercial Practices Directive")

1. At its meeting on 18 May 2004, the Council reached political agreement by qualified

majority, the Danish and Swedish delegations having indicated they could not join the

agreement, with a view to the adoption of a common position on the above Directive.

2. As the text agreed, including its preamble, has undergone legal/linguistic finalisation, the

Permanent Representatives Committee could request the Council:

- to adopt a common position on the above Directive as set out in 11630/04 CONSOM 63

MI 215 CODEC 929;

- to enter in its minutes the statements as contained in the Addendum to the present note.
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The statement of the Council's reasons is contained in 11630/04 CONSOM 63 MI 215

CODEC 929 ADD 1.

________
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Statements to be entered in the minutes

1. The Commission can only agree to the deletion of article 4.1 of its proposal on the

understanding that the present directive provides for a full harmonisation of the domain covered

by the directive and that for this reason article 4.1 is not legally required to ensure the proper

functioning of the internal market in this field. The practical implementation of this directive

will be actively monitored by the Commission so as to achieve its uniform application.
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2. United Kingdom, Netherlands, Luxembourg and Estonia strongly support the principle of

mutual recognition as a key policy tool for completing the internal market. They therefore regret

the deletion of the “country of origin” principle.

They note the Commission statement on the essential compatibility of the proposal in its current

form with the proper functioning of the internal market. Since this is a maximum harmonisation

directive which Member States will transpose to give equivalent effect to its principles, it should

therefore ordinarily be presumed that traders who conform with the laws in the Member State

where they are established will not be in breach of the laws in other Member States.

This de facto principle should be communicated to economic operators to provide them with the

legal certainty and confidence needed to fully realise the potential of the internal market, as

called for by the Presidency Conclusions to the Spring European Council, 25 – 26 March 2004.

3. Germany and Austria welcome the attempt to harmonise the law on fair trading practices.

However, by restricting the scope of application to consumer interests, such harmonisation will

not go far enough. It will lead to an unnecessary division into two aspects of competitive

practices which safeguard consumer protection and those which protect the competitors. It will

therefore never be possible to fully achieve the goal of harmonisation. Thus, from their point of

view, a consistent legal framework must be created whose purpose is also to include measures

to protect entrepreneurs.

Germany and Austria regret that at present no majority is in favour of this position.

Nevertheless, the current proposal for a directive is a step in the right direction. Any

reservations will be deferred without the overall goal of creating a common legal framework

having to be relinquished. Germany and Austria ask that the Commission pave the way for

businesses to be included in the European law on fair trading practices in such a way that they

can also be party to the rules on fairness it sets out.

Germany and Austria assume that an integrated approach to the protection of business and

consumer interests may still be pursued on a national level.
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4. In general, Denmark and Sweden find that the proposal on Unfair Commercial Practices in

practice will lead to fully harmonised rules on Commercial Practices within the Community and

thereby an overall increase in the consumer protection to the benefit of both consumers and

companies in the internal market.

However Denmark and Sweden are of the opinion that the proposal is likely to have a negative

impact on the level of consumer protection in certain specific areas where Member States

already have implemented stricter national legislation than provided for in existing minimum

directives in the consumer field.

A change of these minimum directives should be carried out through a revision of the existing

directives and not through this proposal. The derogation proposed in Article 3 (5) does not

guarantee that existing minimum directives will be harmonised at a sufficient high level of

consumer protection before the six-year period expires.

For these reasons Denmark and Sweden cannot support the proposal for a Directive on Unfair

Commercial Practices.

___________________
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Statements to be entered in the minutes

1. The Commission can only agree to the deletion of article 4.1 of its proposal on the

understanding that the present directive provides for a full harmonisation of the domain covered

by the directive and that for this reason article 4.1 is not legally required to ensure the proper

functioning of the internal market in this field. The practical implementation of this directive

will be actively monitored by the Commission so as to achieve its uniform application.
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2. United Kingdom, Netherlands, Luxembourg and Estonia strongly support the principle of

mutual recognition as a key policy tool for completing the internal market. They therefore regret

the deletion of the “country of origin” principle.

They note the Commission statement on the essential compatibility of the proposal in its current

form with the proper functioning of the internal market. Since this is a maximum harmonisation

directive which Member States will transpose to give equivalent effect to its principles, it should

therefore ordinarily be presumed that traders who conform with the laws in the Member State

where they are established will not be in breach of the laws in other Member States.

This de facto principle should be communicated to economic operators to provide them with the

legal certainty and confidence needed to fully realise the potential of the internal market, as

called for by the Presidency Conclusions to the Spring European Council, 25 – 26 March 2004.

3. Germany and Austria welcome the attempt to harmonise the law on fair trading practices.

However, by restricting the scope of application to consumer interests, such harmonisation will

not go far enough. It will lead to an unnecessary division into two aspects of competitive

practices which safeguard consumer protection and those which protect the competitors. It will

therefore never be possible to fully achieve the goal of harmonisation. Thus, from their point of

view, a consistent legal framework must be created whose purpose is also to include measures

to protect entrepreneurs.

Germany and Austria regret that at present no majority is in favour of this position.

Nevertheless, the current proposal for a directive is a step in the right direction. Any

reservations will be deferred without the overall goal of creating a common legal framework

having to be relinquished. Germany and Austria ask that the Commission pave the way for

businesses to be included in the European law on fair trading practices in such a way that they

can also be party to the rules on fairness it sets out.

Germany and Austria assume that an integrated approach to the protection of business and

consumer interests may still be pursued on a national level.
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4. In general, Denmark and Sweden find that the proposal on Unfair Commercial Practices in

practice will lead to fully harmonised rules on Commercial Practices within the Community

and thereby an overall increase in the consumer protection to the benefit of both consumers and

companies in the internal market.

However Denmark and Sweden are of the opinion that the proposal is likely to have a negative

impact on the level of consumer protection in certain specific areas where Member States

already have implemented stricter national legislation than provided for in existing minimum

directives in the consumer field.

A change of these minimum directives should be carried out through a revision of the existing

directives and not through this proposal. The derogation proposed in Article 3 (5) does not

guarantee that existing minimum directives will be harmonised at a sufficient high level of

consumer protection before the six-year period expires.

For these reasons Denmark and Sweden cannot support the proposal for a Directive on Unfair

Commercial Practices.

5. In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not

relate specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial

sanctions, as well as other types of sanctions.  When Member States are obliged under a

Community act to introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of

sanction in conformity with the case law of the European Court of Justice.

In the Community language Data Base, the following translations are made of the word

“penalty” in some other languages:

in Spanish, “sanciones”, in Danish “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian,

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Dutch “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in

Swedish, “sanktioner”.

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously

been used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a

substantive difference."

___________________
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2003/0134(COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU  
 

na základe druhého pododseku článku 251, odsek 2 Zmluvy o založení ES  
 
o 

spoločnom postoji Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o nečestných obchodných praktikách vo vzťahu obchod - spotrebiteľ na vnútornom trhu 
a zmenených a doplnených nariadenia … [Posilnenie spolupráce] a smerníc 84/450/EHS, 

97/7/ES, 98/27/ES, 2002/65/ES (Smernica o nečestných obchodných praktikách) 

1- PODKLADY 

Dátum podania návrhu EP a Rade 
(dokument COM(2003) 356 v konečnom znení – 2003/0134(COD): 

20. jún 2003 

Dátum vydania stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru: 

29. január 2004 

Dátum vydania stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 20. apríl 2004 

Dátum podania pozmeňujúceho návrhu: 15.11.2004 

Dátum prijatia spoločného postoja: 15.októbra 2004 
(kvalifikovaná väčšina)

2- CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Tento návrh sa týka prekážok, ktoré vo fungovaní vnútorného trhu s maloobchodnými 
tovarmi a službami spôsobuje rozdrobená národná regulácia, a z toho vyplývajúcich nákladov 
a neistoty a meniacich sa noriem na ochranu spotrebiteľa, čo podkopáva dôveru spotrebiteľa. 

Na tento účel je pre celú EÚ stanovený spoločný rámec regulácie nečestných obchodných 
praktík vo vzťahu obchod - spotrebiteľ (najmä v reklame a marketingu), ktoré poškodzujú 
ekonomické záujmy spotrebiteľov. Ústredným bodom tohto rámca je všeobecný zákaz 
nečestných obchodných praktík na základe spoločných kritérií určujúcich, kedy je obchodná 
praktika nečestná. Zvýšenie právnej istoty dopĺňa vypracovanie dvoch kľúčových typov 
nečestnosti, uvedenie do omylu a agresívne praktiky, ale aj čierny zoznam praktík, ktoré budú 
vždy nečestné, a teda zakázané. 

3- POZNÁMKY O SPOLOČNOM POSTOJI 

Všeobecné poznámky 

Komisia podporuje spoločný postoj Rady. Ten je zhodný s cieľmi a prístupom, ktorý Komisia 
zaujala vo svojom pôvodnom návrhu a Parlament ho podporil v prvom čítaní.  



 

SK 3   SK 

Zmeny a doplnenia zapracované v spoločnom postoji 

V spoločnom postoji sa odzrkadľuje duch všetkých alebo časti 51 z 58 zmien a doplnení, 
ktoré Komisia považovala za prijateľné vcelku, čiastočne alebo so zmenami, a 3 zmeny a 
doplnenia, ktoré Komisia pôvodne označila za neprijateľné.  

Právny základ 

V spoločnom postoji, ktorý zahŕňa vzťah k článku 153, odsek 1 a odsek 3 písmena a) 
v úvodných ustanoveniach, sa prejavuje názor Komisie na zmenu a doplnenie 112, že by 
mohol akceptovať označenie priority v súvislosti s ochranou spotrebiteľa, ale že samotný 
článok 95 je riadny právny základ. 

Kritérium spotrebiteľa 

V spoločnom postoji je zachytené kritérium spotrebiteľa podľa návrhu Komisie a s podporou 
Parlamentu ako ‘nesplnené’ kritérium, voči ktorému sa stanoví vplyv možných nečestných 
obchodných praktík. Tento návrh bol zmenený a doplnený, takže v texte sa už nevyskytuje 
definícia priemerného spotrebiteľa, čo vyplýva z obáv, aby to nebránilo spracovaniu tohto 
pojmu v zhode s právnou vedou Európskeho súdneho dvora. Komisia s uspokojením 
konštatuje, že zachovanie priemerného spotrebiteľa v texte a jasná väzba na právnu vedu 
Európskeho súdneho dvora v úvodnom ustanovení 18 majú rovnaký účinok ako zmena a 
doplnenie 107.  

V spoločnom postoji sa objavuje aj špecifické ustanovenie na ochranu bezbranných 
spotrebiteľov v článku 5.3 a v úvodnom ustanovení 19. Odzrkadľuje to obavy vyjadrené 
veľkým počtom zmien a doplnení Parlamentu (zmeny a doplnenia 8, 13, 106 a 111, ktoré 
Komisia považovala za prijateľné v celosti alebo čiastočne, a zmena a doplnenie 110, ktorý 
nebol prijateľný), že skĺbenie ochrany priemerného spotrebiteľa a bezbranných spotrebiteľov 
by sa malo určiť explicitnejšie. Komisia môže podporiť tieto zmeny, lebo si nevyžadujú 
ustanovenie okolností pre každého jednotlivca, čo by bolo neuskutočniteľné. Tieto zmeny 
zabezpečujú ochranu bezbranných spotrebiteľov, keď im hrozí mimoriadne riziko, ochranou 
zákonných reklamných praktík, napríklad vyjadrení, ktoré nemožno chápať doslovne. 

Profesionálna povinná starostlivosť 

V spoločnom postoji je upravený pojem profesionálnej povinnej starostlivosti, v ktorom je 
zapracovaný pojem dobrej viery (týka sa teda zmien a doplnení 108 a 29), ktorý zodpovedá 
norme o zručnosti a starostlivosti, že od obchodníka je dôvodné očakávať konanie v zhode so 
zmenou a doplnením 21.  

Ekonomické správanie 

V spoločnom postoji je definícia ‘transakčného rozhodnutia’, ktorá vysvetľuje obsah úvahy o 
‘ekonomickom správaní’ spotrebiteľa. Podľa názoru Komisie to zodpovedá cieľu zmien 
a doplnení 34, 39 a 45, ktoré sa zameriavajú na ‘ekonomické správanie‘ spotrebiteľa. 
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Zákonníky 

Spoločný postoj ruší odkazy na zákonníky na európskej úrovni v súlade so zmenami a 
doplneniami 19 a 103. Úvodné ustanovenie 20 vysvetľuje, že je vhodné informovať asociácie 
spotrebiteľov, aby sa zúčastnili na navrhovaní zákonníkov podľa zmien a doplnení 10, 61 
a 104, a ruší zmienku o profesionálnej povinnej starostlivosti podľa zmeny a doplnenia 9. 
Upravená bola aj definícia ‘zákonníka‘, ktorá odzrkadľuje zmenu podľa zmeny a doplnenia 
17. Článok 6.2(b) zreteľne rozlišuje záväzky aspiračného zákonníka, ako sa požaduje v zmene 
a doplnení 24, a druhá zarážka sa zrevidovala tak, aby odrážala zmenu a doplnenie 40. Zmeny 
a doplnenia 65 a 67 majú zabezpečiť, aby vlastníci zákonníka neboli zodpovední za 
nedodržiavanie zákonníka tými, ktorí sú zákonníkom viazaní1. Toto sa rieši v spoločnom 
postoji, v ktorom sa vysvetľuje, že proti vlastníkom zákonníka možno konať tam, kde 
samotný zákonník podporuje nedodržiavanie právnych požiadaviek. 

Výber zákona 

V návrhu Komisie je ustanovenie, ktoré špecifikuje, že zákon krajiny, v ktorej bol obchodník 
založený, bude vždy uplatniteľný zákon (napr. výber právnej normy). Zmena a doplnenie 26 
odporúča Parlamentu vylúčiť pravidlá, podľa ktorých sa uplatniteľný zákon zaraďuje 
k nezmluvným záväzným povinnostiam tohto ustanovenia. Komisia označila túto zmenu a 
doplnenie za neprijateľný, lebo by mohol zapríčiniť, že obchodníci by podliehali 
požiadavkám verejného práva jednej krajiny a súčasne podľa zákonov, ktorými sa riadi 
medzinárodné súkromné právo, by podliehali právu iného členského štátu. V spoločnom 
postoji bol výber právnej normy zrušený, lebo väčšina členských štátov má obavy z možného 
znevýhodnenia spotrebiteľov v cezhraničných diskusiách, keby sa uplatňovali zákony 
obchodníka. Komisia však nezdieľa tieto obavy, lebo návrh sa vyznačuje dokonalým súladom 
a vysokou mierou ochrany spotrebiteľa. Komisia však nepovažuje za dôležité nástojiť na 
tomto bode v tomto zvláštnom, značne zjednodušenom prípade, čo vyplýva z úplného 
zladenia a následných pozitívnych účinkov na vnútorný trh. Komisia považuje vyškrtnutie 
výberu právnej normy za lepšie riešenie, než je riešenie navrhnuté v zmene a doplnení 26. 
Z týchto dôvodov Komisia môže súhlasiť s vyškrtnutím výberu právnej normy z tohto návrhu. 
Zákon uplatniteľný v cezhraničných diskusiách preto určia súdy v zhode s normálnou praxou, 

Dočasné čiastočné zrušenie 

V spoločnom postoji je v článku 3 dočasné čiastočné zrušenie národných zákonov na základe 
minimálnych zvláštnych podmienok v existujúcich smerniciach, ktoré odzrkadľuje čiastočné 
zrušenie navrhnuté v zmene a doplnení 109. Nachádza sa v ňom aj klauzula, ktorá vyzýva 
opätovne preskúmať uplatňovanie smerníc po štyroch rokoch podľa zmeny a doplnenia 69. 
Komisia je pripravená prijať toto čiastočné zrušenie s podmienkou, že bude obmedzené 
a dočasné, aby sa členským štátom umožnil prechod z minimálneho zosúladenia na riadne. 

Príloha 1 

V spoločnom postoji je zapracované aj vysvetlenie štatútu prílohy, o ktoré sa Parlament 
usiloval v zmenách a doplneniach 7 a 33 prostredníctvom zmien článku 5.5 a nového 
úvodného ustanovenia 12a. Hoci v spoločnom postoji nie je špecifikované, že príloha 1 sa 

                                                 
1  Novela 64 obsahovala ten istý text ako novela 65 akurát s rozdielnym odôvodnením, ktoré bolo pre 

Komisiu neprijatel’né. Zmena prijatá v novele 64 bola inkorporovaná do priloženej novely 65. 
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môže meniť a dopĺňať iba na základe spoločného rozhodovania, tento prípad zostáva a iný 
alternatívny postup nie je špecifikovaný. 

Ostatné 

Zmeny a doplnenia 1, 5, 6, 23, 25 (prvá časť), 47 (druhá časť), 68, 99 (druhá časť), 71, 73, 84, 
85, 87, 91, a 92 boli zapracované doslovne alebo s malými navrhnutými zmenami. Komisia je 
pripravená prijať zmenu a doplnenie 91, ktorý pôvodne označila za neprijateľný vzhľadom na 
obavy Parlamentu a Rady z jeho zneužívania, ktoré vyplývajú z požiadaviek vrátiť 
nevyžiadané výrobky. 

Obsah zmeny a doplnenia 105 sa prejavuje v novom texte úvodného ustanovenia 6 
vysvetľujúcim vzťah k národným pravidlám, ktorými sa riadia aspekty nečestnej súťaže mimo 
rámca smernice v zhode so zámerom Komisie. 

Zmena a doplnenie 14 sa čiastočne odráža v definícii článku 2(b), ktorý je v spoločnom 
postoji zmenený a doplnený s vysvetlením, že každý, kto koná v mene alebo v záujme 
obchodníka, bude v ňom zaznamenaný. Komisia môže podporiť toto vysvetlenie. 

V zmene a doplnení 27 sú uvedené body 3.8 až 3.10, ktoré obsahujú povoľovacie schémy 
a oblasti, ktoré si vyžadujú špecifické opatrenia. 

Zmena a doplnenie 28 obsahuje podrobnejšie vysvetlenie rozsahu smernice v úvodnom 
ustanovení 9. 

Článok 6.1(f) návrhu Komisie bol so súhlasom Komisie v spoločnom postoji zrušený pre 
zmätok pri uplatňovaní dôkazného bremena. Toto zrušenie súvisí s obavou, ktorá vyplýva zo 
zmeny a doplnenia 37. 

Článok 7 bol zmenený a doplnený, aby primerane zohľadňoval fyzické obmedzenia 
komunikačného média, ktoré sa využíva v obchodnej praxi, a obsahuje zmeny a doplnenia 43, 
44 a 45. Komisia môže prijať toto riešenie, hoci pôvodne nepodporovala zmenu a doplnenie 
43, lebo k nemu nie je doložená nijaká požiadavka na spotrebiteľov, aby špecificky žiadali 
informácie. 

Kritérium v článku 9(c) bolo sprísnené, aby sa vzťahovalo na “zneužívanie” vážneho 
nešťastia a riešenie obavy, ktorá podlieha zmene a doplneniu 59. 

V prílohe 1 bol prepracovaný návrh bodu 12 so zoznamom nečestných praktík, ktorý 
predložila Komisia, a jeho účelom je vyhnúť sa problémom spôsobených výrazom 
“likvidačný predaj”, na čo sa zameriava zmena a doplnenie 76. Bod 4 zoznamu agresívnych 
praktík bol zrušený, čo vzbudzuje obavy o zákonné predaje trúchliacim alebo vážne chorým 
spotrebiteľom, ktorých sa týka zmena a doplnenie 88. Prepracovaný bol aj bod 6 tohto 
zoznamu, ktorý zabezpečuje pokrytie výziev určených dospelým, aby kúpili výrobok pre 
dieťa, a nielen výziev rodičom v zhode so zmenou a doplnením 90. 

Vzhľadom na významnú mieru zjednotenia zmien a doplnení Parlamentu, ktoré sú prijateľné 
pre Komisiu, a spoločného postoja bola Komisia pripravená prijať kompromis, ktorý nezahŕňa 
malý počet zmien a doplnení, ktoré mohla prijať aspoň čiastočne (zmeny a doplnenia 2, 4, 60, 
62, 72, 80, 89). 
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Nové ustanovenia v spoločnom postoji Rady 

V spoločnom postoji nie sú uvedené žiadne nové významné oblasti. Objavujú sa v ňom menej 
dôležité úpravy kritérií na stanovenie klamlivých akcií v článku 6 a niekoľko nových 
príkladov v prílohe I, z ktorých všetky súvisia s kritériami stanovenými v základných 
ustanoveniach hlavnej časti smernice (napr. že sú nečestné podľa testov zakotvených v 
smernici). 

Niektoré vysvetlenia rozsahu sú zahrnuté v úvodných ustanoveniach (napr. úvodné 
ustanovenia 8, 15 a 21) a v článku 14 boli vykonané technické zmeny, ktoré odzrkadľujú 
zmeny na inom mieste smernice, v článku 15 zmeny na zabezpečenie súhlasného 
zaobchádzania s obidvoma smernicami, ktoré sa zaoberajú predajom na diaľku2, a v článku 16 
zmeny, ktoré odrážajú prijatie nariadenia o spolupráci na ochranu spotrebiteľa3. 

4. ZÁVER 

Komisia víta spoločný postoj, ktorý podľa nej dosiahne ciele pôvodného návrhu Komisie 
a približuje sa k ich dosiahnutiu, čo Parlament podporil v prvom čítaní návrhu Komisie. 

5. VYHLÁSENIE KOMISIE 

Komisia vypracovala vyhlásenie, ktoré je pripojené k protokolu Rady a tvorí aj prílohu tohto 
oznámenia. 

                                                 
2 Smernica 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku a smernica 2002/65/ES 

o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku. 
3 Pozri : KOM(2003)443 konečná verzia, 2003/0162(COD). 
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PRÍLOHA: VYHLÁSENIE KOMISIE 

Komisia súhlasí so zrušením článku 4.1 svojho návrhu s vedomím, že táto smernica umožňuje 
úplné zladenie sféry, ktorú pokrýva, a preto nie je podľa zákona potrebné, aby článok 4.1 
zabezpečoval riadne fungovanie vnútorného trhu v tejto oblasti. Komisia bude aktívne 
monitorovať praktickú implementáciu tejto smernice, ktorou sa má dosiahnuť jej jednotné 
uplatňovanie. 


